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SLOVO ÚVODEM

Dovolím si představit vám SOUSEDSTVÍ svými slovy tak, 
jak ho vidím dnes, po jeho bezmála tříměsíční práci, které 
však již předcházel vážný zájem jeho členů o dění v obci, 
spojený s mnoha individuálními iniciativami jednotlivců, 
a to především v kulturní oblasti.

SOUSEDSTVÍ pro nás není primárně politika. Vzniklo 
z vnitřní potřeby každého z nás prospět místu, kde bydlíme, 
něčím, co každý umí nejlépe. A bezpochyby i z potřeby 
změny. Byli jsme schopni se za krátkou dobu seznámit 
s místní problematikou, vést nad ní diskusi, zaujmout 
názorová stanoviska na důležité oblasti místního rozvoje 
a odvést profesionální kampaň, kterou si financujeme 
v rámci transparentního účtu z vlastních zdrojů. Při tom 
všem jsme se dokázali nepohádat ani nezlenivět :-)

Je nás kolem třiceti, jsou mezi námi nově přistěhovalí, ale 
i starousedlíci, většina z nás je v aktivním věku a má děti. 
Kromě devíti kandidátů, z nichž má každý přidělen své 
kompetence a úkoly, jsou to další lidé – naši podporovatelé. 
Účastní se společných pracovních setkání nebo podporují 
sdružení na dálku svými nápady, odborností či finančně. 
Jsme stále otevření novým lidem, kteří sdílí naše hodnoty 
a záměry, protože volbami naše činnost neskončí.

V duchu principu sousedství, tak jak ho chápeme, se schá-
zíme v jednotlivých domáctnostech a společně pracujeme, 
ale protože se při tom i zasmějeme a účastníme se tohoto 
procesu dobrovolně a rádi, vlastně se o práci nejedná. 
Myslím, že všichni máme na vědomí naše děti, případně 
vnoučata. Jaké dědictví tu po nás zbyde? Třeba jim předáme 
něco z toho zápalu, který z nás cítí, když kolem nás běhají, 
aniž by ještě mnohé z nich rozuměly našim slovům. Už teď 
jim ale zprostřekováváme zájem o společný domov a s ním 
ochotu komunikovat i schopnost jednat. A to pro mne není 
málo. Otevírá to ve mně naději, že i politika by mohla umět 
hrát fair play a vycházet z potřeb lidí, domů, obou obcí, 
z původního i nového.

Moc si přeji, aby se nám tu v sourozeneckém spojení dvou 
částí naší obce – ve Statenicích i v Černém Volu – dobře žilo 
a sousedilo. Prosím, přijďte k volbám!

Apolena Novotná

1) foto Dagmar Plotěná
2) zkouška z divadelního představení „Zima, mráz a oheň v nás“ na Parádnici 
(autorka a režisérka: Apolena Novotná) 2017, foto Dagmar Plotěná
foto na obálce: Zuzana Brychtová Horecká
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NAŠI KANDIDÁTI A KANDIDÁTKY

1. MGA. APOLENA NOVOTNÁ
42 let, autorka, divadelní a rozhlasová režisérka
Vystudovala jsem režii a dramaturgii. Kromě své režijní 
práce mám také dlouholetou zkušenost s vedením lidí 
a realizací uměleckých i obecně prospěšných aktivit. 
Osm let jsem vedla divadlo Nablízko a tři roky působila 
jako umělecká šéfka divadla Minor. V současnosti pracuji 
v rozhlase. Jsem vlastenkou a matkou tří dětí. V naší obci 
pravidelně organizuji slavnost svatého Václava, podílím 
se na přípravě vánočního zpívání i tvůrčích aktivitách 
Obýváku vesnice. Loni jsem svou autorskou inscenací 
přispěla k oživení parku Parádnice a zapojila místní 
děti i dospělé. Jsem přesvědčena, že v rámci komunální 
politiky se dá změnit mnohé, ale klíčové je umění se 
domluvit. Mou prioritou je definovat a posléze stanovit 
dlouhodobé záměry obce.

2. MIROSLAV ŠANDA
32 let, bankéř
Studoval jsem ekonomii a již 12 let působím ve finančním 
sektoru jako bankéř. V rámci své profese se setkávám 
s financováním obcí a měst. Díky tomu se orientuji 
v účetních a rozpočtových záležitostech obcí. Vzhledem 
ke svému profesnímu zaměření bych rád přispěl svými 
znalostmi a zkušenostmi, a to například rozvinutím 
dotační politiky odpovídající skutečným potřebám 
obyvatel Statenic a Černého Vola. Za nesmírně důležité 
považuji vytvoření jasné vize budoucího směřování a 
podniknutí prvních kroků nutných k zajištění zdravého 
rozvoje naší obce.

3. ING. JAROSLAV TRACHTA
54 let, chemik, projektant galvanických linek a následných 
zařízení pro čištění odpadních vod
Jsem věřící evangelík. Od roku 1982 jsem jezdil do 
Statenic jako rekreant, od roku 2010 zde žiji šťastně se 
svou ženou, dcerou a dvěma vnoučaty. Obci mohu nabíd-
nout své odborné znalosti související obecně s vodou 
(vodovod, kanalizace, ČOV), což jsou zde témata více 
než aktuální. Mým přáním je, aby se naše obec rozvíjela 
postupně s ohledem na své stávající možnosti a aby byla 
místem vzájemného setkávání a poznávání.

4. ING. ZUZANA HANÁČKOVÁ
34 let, manažerka v personalistice, na rodičovské dovolené
Ve Statenicích žijeme s manželem od roku 2016, kdy jsme 
zrekonstruovali zchátralý dům v centru obce. Hledali 
jsme místo, které má svou historii a kouzlo, a Statenice 
se staly naším vysněným domovem. Ráda bych pomohla 
rozvíjet potenciál, který obec má, ale nevyužívá. Přeji si, 
aby se Statenice i Černý Vůl staly živým místem, které si 
ale i nadále zachová venkovský charakter. Během 10 let 
praxe v mezinárodní organizaci v ČR i v zahraničí jsem 
se naučila, že tým lidí s jasnou vizí a odhodláním může 
dokázat i zdánlivě nemožné a že otevřená komunikace 
překoná mnoho bariér. Jsem si jistá, že stejný přístup 
funguje i při správě obce a ráda bych ho tu pomohla 
prosadit.

5. RADKA VRÁŽELOVÁ
28 let, administrátorka projektu Skautská energie, 
na rodičovské dovolené
Přestože jsem vystudovala umělecko-
řemeslný obor, celou svou profesní kariéru mám spoje-
nou s energetikou. Volný čas věnuji skautingu, byla jsem 

instruktorkou zážitkových i vzdělávacích kurzů. Ráda 
se nechávám inspirovat úspěšnými projekty a zkouším 
cesty, které u nás ve Statenicích ještě nikdo nezkusil. 
I proto jsem se tu s několika dalšími lidmi pustila  
do založení dětské skupiny. Pocházím z obce, kde fungují 
dobrovolné spolky, využívají se dotační výzvy a spolupra-
cuje se s okolními obcemi i na velkých projektech. Vím 
tedy, že s aktivním a pozitivním přístupem je to možné. 
A ten naší obci nabízím.

6. BC. JAKUB FANTA
34 let, arborista
Zabývám se péčí o zeleň, zejména ošetřováním a riziko-
vým kácením stromů v městském prostředí. Jezdím za 
prací po celé ČR a díky tomu komunikuji s řadou zastu-
pitelstev. Měl jsem možnost poznat obce, kde je radost 
bydlet, a byl bych rád, pokud bychom to samé mohli říkat 
i o té naší. Chci se aktivně zapojit do správy a rozvoje 
Statenic a Černého Vola, které považuji za svůj domov. 
Mám rád jasnou a čitelnou koncepci a nemám rád, když 
něco „nejde“. Mám zkušenosti s pořádáním zážitkových 
a vzdělávacích kurzů i celostátních akcí, jsem otcem dvou 
dětí, skautem, horolezcem a instruktorem.

7. ING. TOMÁŠ HANÁČEK
39 let, ekonom
Již od studií se pohybuji ve finančním sektoru, mám 
zkušenosti z velkých bank i startup firem. Nejčastěji se 
zabývám rozpočtováním a dotačními programy, což jsou 
znalosti, které bych mohl dobře uplatnit i při správě obce. 
Domnívám se, že prosperita každé obce i města začíná 
u drobných živnostníků, proto bych zde rád vytvářel 
prostředí, ve kterém se místním občanům bude dobře 
podnikat.

8. MGR. ALICE BLÁHOVÁ
42 let, výtvarnice, lektorka
Pocházím ze Statenic, kde s rodinou žijeme v domě po 
svých předcích. Kromě pedagogické praxe jsem působila 
jako referentka veřejných zakázek na Ředitelství silnic 
a dálnic ČR. Spolu s dalšími lidmi jsem ve Statenicích 
iniciovala řadu aktivit obnovujících zaniklé tradice, 
např. Tříkrálovou obchůzku či Svatováclavské sousedské 
trhy, každoročně pro místní děti i dospělé pořádám 
dílnu Pletení pomlázek. Postupně jsem ztratila důvěru 
ve správu obce. Mnohé počiny současného i minulého 
vedení pokládám za problematické, některé za nesmy-
slné. Věřím, že pouze zásadní změny, jak ve vedení, tak 
v hospodaření obce, mohou tento stav změnit k lepšímu. 
Proto kandiduji za SOUSEDSTVÍ.

9. ING. ARCH. JAN ČERNOHORSKÝ
38 let, architekt a restaurátor vitráží
V Černém Volu bydlím 9 let. Není mi lhostejné, co se 
v obci děje. Trápí mě její nedostatečná občanská vybave-
nost. Mé děti tu nemohou chodit do školky ani do školy. 
Rád bych svými zkušenostmi přispěl k tomu, aby se nám 
tu všem dobře žilo. Věřím také, že SOUSEDSTVÍ pomůže 
spojit obyvatele obce tak, aby dělení na „starousedlíky 
a novousedlíky“ nebylo důležité.
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NAŠE PRIORITY

Blízké sousedské vztahy jsou mimo jiné tím, co odlišuje 
život na vesnici od anonymního bydlení ve městě. Bez 
nich tvoří obec jen domy a ulice, jejichž obyvatelé se 
navzájem neznají, a ve kterých vyrůstají děti, jež možná 
v dospělosti nebudou chtít v naší obci zůstávat.

Zdá se nám, že je tu několik překážek, jejichž odstranění 
nám otevře nové možnosti. Mezi tyto překážky řadíme:

– chybějící zázemí pro kulturní, sportovní a společenské 
události
– chybějící spojení pro pěší a cyklisty mezi Statenicemi 
a Černým Volem
– chybějící těsná spolupráce s okolními obcemi při 
plánování rozvoje i společenských událostí.

Naší vizí je uzpůsobení parku Parádnice a okolí tak, 
že poskytne prostor pro setkávání lidí všech zájmů 
i věkových kategorií při rozmanitých událostech. 
Podpoříme organizaci takových aktivit, jakými jsou 
např. Svatováclavská slavnost, oslava svátku svatého 
Martina, adventní zpívání a vánoční koncert, karneval 
či Svatojánská slavnost.

Budeme usilovat o rychlejší a efektivnější budování 
chodníků, přechodů a stezek pro pěší i cyklisty tak, 
aby tu procházky byly bezpečné a naše obec nebyla jen 

slepou uličkou. Chceme vytvořit autobusové spojení 
se Suchdolem a Tuchoměřicemi, a navázat i s dalšími 
obcemi v okolí spolupráci nejen na společenské 
úrovni, ale i při řešení záležitostí např. ve vztahu ke 
Středočeskému kraji.

Záleží nám na sousedství mezi lidmi a přírodou. Chceme 
pečovat o stromy, zeleň, potok, který do našeho údolí 
přináší vláhu, o okolní lesy, zkrátka o to, kvůli čemu se 
dnes lidé z měst na venkov vracejí. Budeme podporovat 
občanské iniciativy, úklid potoka a odlehlých koutů obce, 
výsadbu květin a nových stromů, to vše pod vedením 
profesionálních odborníků (zahradníků, arboristů).

V neposlední řadě zlepšíme komunikaci ze strany obce, 
její webové stránky i dostupnost informací ve vztahu 
k občanům.

1) „Pastýři“ – výtvory dětí z adventní dílny Statenického sousedského sboru, 
vedly Kateřina a Barbora Molčíkovy a Pavlína Talacko, 2017, foto Dagmar 
Plotěná
2) Svatojánská slavnost na Parádnici, organizovala Apolena Novotná, 2017, 
foto Barbora Černohorská
3) Adventní čtení na zkouškách Statenického sousedského sboru, vedla 
Kateřina Molčíková, foto Barbora Molčíková, 2017
4) Kouzlo zapomenutého aneb pletení pomlázek, organizovala Alice Bláhová, 
2017, foto Dagmar Plotěná
5) Oslava svatého Martina, 2017, organizoval Obývák vesnice,  
foto Dagmar Plotěná

 

SOUSEDSTVÍ
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NAŠE PRIORITY

Rozvoj a územní plánování je velmi komplexní záležitost, 
která život v naší obci ovlivní na mnoho let dopředu. 
V rámci příprav se naši kandidáti seznámili nejen s obsa-
hem nového územního plánu schváleného obcí v letošním 
roce, se stanovisky spolku Via Magna, ale i s Ing. arch. 
Vlastou Poláčkovou z Urbanistického atelieru UP-24, 
která se na jeho vypracování podílela.

Jako mnozí další spoluobčané vnímáme, že dokument 
má svá slabá místa, a jejich hlubší analýza a rozhodnutí 
o dalších případných krocích bude naší prioritou v nově 
složeném zastupitelstvu. Jako příklady takových slabin 
uvádíme např. nová ochranná hluková pásma pro Letiště 
Václava Havla, návrh na výstavbu školy na pozemcích 
soukromého investora, tudíž bez možnosti čerpat státní 
či evropské dotace, či nedostatečné řešení vodohospodář-
ské situace a naší závislosti na okolních obcích.

Velkým tématem je pro nás plánovaná výstavba deve-
lopery Alfa Praha a CPI, která až ztrojnásobí stávající 
počet obyvatel. Nechceme, aby na okrajích obce vznikla 
sídliště, navíc současná infrastruktura není schopná 
takový nárůst pojmout. Prosazujeme výstavbu postup-
nou, vždy doplněnou odpovídající infrastrukturou, 
stanovení závazných pravidel, jimiž se nová výstavba 
v budoucnu bude řídit, či podmínění požadovaných změn 
v projektech investicemi v obci.

Neméně důležitou je pro obec čistička odpadních vod 
(ČOV). Zamýšlený projekt nevidíme a priori jako špatný. 
Před realizací považujeme však za nutné vyjasnit otázky 
ohledně lokality v povodňové zóně a ochranném pásmu 
vodního zdroje, údajně nedostatečnou kapacitu po 
započtení developerské výstavby, na kterou je již vydáno 
územní rozhodnutí nebo dokonce stavební povolení, 
a vlastnickou strukturu a financování.

V neposlední řadě se chceme zaměřit na zlepšení stáva-
jících podmínek pro život ve Statenicích i Černém Volu. 
Do této oblasti patří dobudování chodníků a veřejného 
osvětlení, regulace dopravy, rozšíření klidových zón, 
ale i chytrá dotační politika, která tyto plány pomůže 
zrealizovat.

foto Dagmar Plotěná

ROZVOJ OBCE
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NAŠE PRIORITY

Školka a škola jsou pro obec vkladem do budoucnosti. 
Je to nutnost, která nesnese odkládání, necheme ale 
podnikat unáhlené kroky, které by přinesly komplikace 
v dalších letech. Proto stávající projekt školky na 
Parádnici nepovažujeme za zcela vyhovující, a to kon-
krétně z těchto důvodů:

– Projekt je drahý. Počítá se s náklady ve výši 25 mil. Kč, 
což je částečně dáno nutností stavby ve svahu. Tyto 
prostředky jsou veškerými úsporami, které obec má, 
a které tak nebude moci vynaložit na další nezbytně 
nutné investice.
– Zamýšlená kapacita projektu je nedostatečná. Stavba 
počítá s 40 dětmi, což nenaplní potřeby místních obyva-
tel. Takové využití zároveň těžko pokryje běžné provozní 
náklady a bude vyžadovat další pravidelné investice, buď 
ze strany obce nebo rodičů.
– Projekt uspokojivě neřeší dopravní obslužnost. Budova 
by se nacházela v úzké jednosměrné ulici s velmi omeze-
ným počtem parkovacích míst.

Myslíme si, že tato zdánlivě neřešitelná situace má 
možných řešení několik, a v zastupitelstvu budeme 
usilovat o jejich projednání. V současné době již někteří 
naši členové aktivně pracuje na založení dětské skupiny 
na pozemku obecního úřadu. Zároveň chceme otevřít 
kroužek pro předškolní děti, kde by se mohly několikrát 

týdně setkávat, a budovat tak první vazby, tolik potřebné 
pro budoucí soužití v místě bydliště. Navrhujeme jednat 
s místními vlastníky o odkoupení vhodnějšího pozemku, 
který by lépe splňoval požadavky a případně by umožnil 
výstavbu školky i školy vedle sebe.

1) dětská výtvarná dílna v Knihovně J. M. Hovorky – Obýváku vesnice, foto 
Dagmar Plotěná
2-3) projekt ŠKOLKA STATENICE, Majo architekti, 2014, vizualizace, zdroj: 
www.majoarchitekti.cz

ŠKOLA A ŠKOLKA
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NAŠE PRIORITY

Naším největším kulturním dědictvím je zámek a přilehlé 
okolí. V současné chvíli je však rezignováno na jeho 
rozvoj. Smířit se s tím, že srdce vesnice stávající majitel 
nechává již dvě desetiletí chátrat, je pro nás nepřijatelné.

Zámek musí podle nás sloužit v budoucnosti jako 
centrum občanské vybavenosti obce. Budeme aktivně 
usilovat o to, aby jeho rekonstrukce proběhla co nejdříve, 
aby vycházela z potřeb občanů a aby obec byla hlavním 
partnerem pro jednání a plánování. Věříme, že v každé 
situaci je prostor pro racionální dohodu a že obec má 
možnosti, jak takové dohody dosáhnout, například i za 
podpory Národního památkového ústavu.

V ideálním případě bychom rádi zámek řešili jako celek 
s parkem Parádnice, jenž by se stal jednak veřejnou klido-
vou zónou pro potřeby volnočasových aktivit místních 
obyvatel, jednak prostorem pro kulturní a společenské 
akce, s příslušným technickým a hygienickým zázemím. 
Vše s maximálním respektem k okolní přírodě i majite-
lům přilehlých pozemků.

1) současný stav zámku, foto Dagmar Plotěná
2-3) diplomová práce na Fakultě architektury ČVUT v Praze: REVITALIZACE 
ZÁMECKÉHO AREÁLU STATENICE, Helena Vaňková, 2017, vizualizace, zdroj: 
dspace.cvut.cz/handle/10467/69455

ZÁMEK
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PTÁME SE KANDIDÁTŮ

Apoleno, pokud by SOUSEDSTVÍ získalo dostatečný 
počet hlasů, budeš se ucházet o pozici starostky?

V případě podpory lidí ze SOUSEDSTVÍ si 
svoje starostování dovedu představit. Jsou 
pro mne po celou dobu našeho fungování zárukou toho, 
že jsme skupina ochotná obětovat něco ze své pohodl-
nosti, že dokážeme táhnout za jeden provaz a že nám 
všem jde o společný záměr udělat ze Statenic a Černého 
Vola milované místo pro místní lidi, i když to v realitě 
znamená jistě spoustu kompromisů. Jsem si vědoma, 
že začínáme a že se máme co učit. Ale zároveň vím, že 
naše síla spočívá v tom, že jsme dokázali dát dohromady 
schopný tým s rozdílným odborným zaměřením, který je 
připraven v zastupitelstvu pracovat. Naším hlavním cílem 
je získat v první řadě co největší mandát a být v příštích 
čtyřech letech platnou oporou starostovi či starostce. 
A ať už to bude kterýkoli z nás, přála bych si, aby to byl 
někdo, kdo bude ochoten stavět a nikoli bořit. Stavět 
s vědomím zodpovědnosti za budoucnost nás všech 
a v rámci dlouhodobého a smysluplného plánování.

Míro, víme, že ses podrobně díval na rozpočet obce. Jaké jsou podle tebe 
jeho slabiny, v čem naopak vidíš příležitosti do budoucna?

Je třeba si uvědomit, že návrh rozpočtu je 
záležitost orientační a realita ve většině 
případů bývá výrazně odlišná. Krásným 
příkladem je rok 2017, kdy návrh rozpočtu 
počítal se schodkem 14 mil. Kč, ale realitou 
byl přebytek 3,8 mil. Kč.

Příjmy obce se odhadují celkem snadno, protože přibližně 
80 % tvoří daně osob s trvalým bydlištěm a firem se 
sídlem v obci. Není tajemstvím, že řada našich spoluob-
čanů má trvalý pobyt mimo obec, kvůli čemuž přicházíme 
o nemalé příjmy. Zjednodušeně se dá říci, že 100 nových 
rezidentů by do obecní pokladny přineslo zhruba 
1 mil. Kč. Je mi ale jasné, že pro mnohé je důvodem 
chybějící občanská vybavenost a že rodiče malých dětí 
nebudou mít důvod se tu přihlásit, dokud zde nebude stát 
školka a škola.

U výdajů je situace o něco složitější a návrh se od reality 
liší. Obec má tzv. výdaje běžné, což jsou prostředky nutné 
k zajištění chodu obce (OÚ, energie, voda, odpad atd.), 
a výdaje kapitálové. Tyto „investice“ tvoří v rozpočtu 
kolem 50–70 % předpokládaných výdajů a většinou 
vyžadují delší přípravu (např. projektová dokumentace, 
stavební povolení atd.). Jak je vidět v roce 2017, velká část 
kapitálových výdajů nebyla realizována.

Aktuálně obec disponuje hotovostí na úrovni 25 mil. Kč, 
což na mě působí rozpačitě. Na jednu stranu se jedná 
o dobrou výchozí pozici pro budoucí investice, na druhou 
stranu je smutné, že tyto prostředky byly šetřené několik 
let, a to na úkor akutních potřeb místních, např. pro 
zlepšení dopravy a bezpečnosti pro chodce.

Jardo, mohl bys krátce komentovat situaci kolem vody 
v obci?

Z profesního hlediska je mi tahle oblast 
nejbližší, i když je složitá a teprve se s ní 
hlouběji seznamuji. Pokusím se odpovědět v několika 
bodech:
– Co se týče kanalizace, je určitě povzbuzující, že na 
tomto poli bylo v posledních letech hodně uděláno 
a zbývá zasíťovat jen malou část obce.
– Problémy s pitnou vodou, zejména s dodávkou a tlakem 
ve výše položených místech ve Statenicích a Černém 
Volu, je nutné řešit ve spolupráci s okolními obcemi. 
Nicméně zajištění alespoň jednoho vlastního vodojemu 
ve zdejším katastru pomůže k pokrytí nerovnoměrností 
v jejím odběru. Neodpustím si poznámku, že bychom si 
všichni měli uvědomit, jak vzácná je to surovina, i vzhle-
dem k nedávné zkušenosti s letními suchy.
– V problematice čistírny odpadních vod se kloním 
k variantě vlastní ČOV, přestože od mnohých očekávám 
nesouhlasné stanovisko. Získali bychom tím samo-
statnost. Vlastní čistírna nakonec může být i pěkným 
architektonickým dílem. Nezatracuji však ani myšlenku 
rozšíření stávající čistírny v Roztokách, což je však 
podmíněno součinností připojených obcí (kromě Roztok 
i Únětic a části Suchdola) a vypracování kvalitních 
smluvních podmínek.
– Mám však ještě jeden sen, že totiž v areálech Boušovský 
a Jabloňový sad žádná výstavba nevznikne. Obec si 
zachová svůj vesnický ráz, kromě jiného předejdeme 
novým problémům s dešťovými vodami (jejich odtékáním 
z nepropustných ploch do údolí) a přetíženými komunika-
cemi. A při svých cestách z obce se budeme dál dívat do 
uklidňující zeleně.
A kdyby ještě navíc ožil zámek jako skutečné centrum 
kulturního a společenského (a třeba i duchovního) dění, 
byl bych nejspokojenější. Ale to je zase jiná kapitola ...

Zuzko, jako jediná z týmu SOUSEDSTVÍ jsi členkou 
politické strany, konkrétně TOP 09. Můžeš vysvětlit,  
co Tě k tomu vedlo a co to pro Tebe znamená?

To rozhodnutí jsem udělala vloni na podzim 
po parlamentních volbách, jejichž výsledek pro mě byl 
velkým rozčarováním. Více než cokoliv jiného jsem měla 
potřebu ideově se přihlásit ke straně, jejíž hodnoty jsou 
shodné s mými a která zároveň podle výsledků vypadala, 
že potřebuje jakoukoliv formu podpory, aby vůbec mohla 
nadále na politické scéně figurovat.
V praxi se však moje členství nijak neprojevuje. Zaplatila 
jsem členské poplatky a příslušnými orgány byla přijata 
do horoměřické organizace, to je ale vše. Za celých devět 
měsíců se nekonalo žádné setkání, nebo jsem alespoň 
na žádné nebyla pozvána. Přijde mi to nešťastné, protože 
si myslím, že aby TOP 09 mohla v budoucnosti pomýšlet 
na lepší volební výsledky, potřebuje mimo jiné aktivní 
členskou základnu, zejména mimo Prahu.
Tím, že se jsem se v nedávné době stala členkou 
SOUSEDSTVÍ, které je pro mě jednoznačně prioritou, 
zůstává i nadále moje členství v TOP 09 spíše pasivní.
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Radko, jak se Ti v naší obci žije jako mamince se dvěma 
malými dětmi? Co Ti tu vyhovuje a co naopak ne?

Před třemi a půl roky jsme se sem stěhovali 
celkem narychlo, měla jsem těsně před 
porodem první dcery. Líbil se nám hlavně byt, výhled 
z něj a zahrada, kde se život s dětmi zdál ideální.
Dotazy z naší strany před koupí nemovitosti na vyba-
venost obce s ohledem na malé děti samozřejmě padly. 
Odpovědi byly uspokojivé. Školka co nevidět bude, zatím 
je nejbližší v Horoměřicích. Škola je v Horoměřicích, 
Nebušicích a jiných přilehlých obcích. Je tu spousta 
mladých rodin ...
Na realitu jsme tvrdě narazili až po seznámení se s lidmi, 
kteří tu žijí a vychovávají děti déle. Dozvěděli jsme se:
– že školka jednou bude, je jasné už od 70. let,
– že na autobus, který by nás odvezl do té nejbližší, 
nedojdeme bezpečně, protože s kočárkem musíme po 
silnici nebo po schodech,
– že na autobus ani nemusíme, protože do spádové 
školky, pokud nás s ohledem na kapacitu vezmou, se 
stejně nedostaneme jinak než autem,
– že největší chybou bylo zapsat si trvalé bydliště sem, 
protože nám tak nevezmou děti do školy v Dejvicích nebo 
jinde, kam by se dostaly samy autobusem a že nás čeká 
role taxikářů.

Nestěžuji si, jen popisuji realitu. Tím, že definujeme 
problém, s ním můžeme začít pracovat.
Vím, že v budoucnu taxikáře dětem dělat nechci. 
Chci s nimi bezpečně pěšky dojít do školky či školy, odpo-
ledne je dát do kroužků a potom je s klidným vědomím 
toho, že v pořádku dorazí domů, pustit ke kamarádům ze 
školy. Případně si je tam vyzvednu a zastavím se s jejich 
mámou na kus řeči.

Pravdou je, že zde žije spousta mladých rodin a v tom 
cítím velký potenciál, protože to vytváří tlak na vybudo-
vání zázemí, o kterém se zmiňuji výše.
Navíc lidé, které jsem zde potkala, jsou skvělí. 
Díky Dáše ze Zpívánek se znají děti stejné věkové katego-
rie a těší se na sebe. A mámy se zase těší na jiné mámy. 
Celkový koncept Kavárničky od paní Škopkové je také 
báječný.
O dětská hřiště se obec stará hezky.
A když překonáme pár krizových míst v obci můžeme se 
vydat na výlety po okolí skoro jakýmkoliv směrem.

Jakube, jak hodnotíš úroveň zeleně ve Statenicích 
a Černém Volu?

Vždy, když projíždím nějakou obcí nebo 
městem, tak si všímám zeleně. Je to takové 
moje postižení z povolání. Zajímá mě její množství, 
druhové složení, pestrost a hlavně provozní bezpečnost, 
tedy jestli ze stromů může na někoho něco spadnout. 
Když jsem před necelými čtyřmi lety projížděl 
Statenicemi na prohlídku našeho budoucího domu, na 
první pohled mě zaujalo poměrně velké množství vzrost-
lých stromů. První pohled na topolovou alej kolem potoka 
je nádherný. Hned na to mě však napadla všechna rizika 
a nebezpečí s tím spojená. 
Již tehdy jsem si všiml řady topolů kanadských, jejichž 
větve se táhnou z jedné strany nad silnicí a z druhé 
strany nad domy. Topoly na vrcholu svého života, které 

postupně začnou korunu spíše odstavovat (padání 
suchých větví) a s přetíženými kosterními větvemi, 
kterým ke zlomu stačí silnější vítr nebo těžký sníh. Od té 
doby se jeden topol rozlomil a po každé vichřici najdeme 
na silnici ležet větve, které by přerazily dospělého 
člověka. Tyto stromy nejsou bohužel ve vlastnictví obce, 
proto ještě nebyly ošetřeny a zabezpečeny.
Stromy, které se již podařilo ošetřit, se nachází u památ-
níku pod zámkem. Jedná se o vzrostlé staré lípy, které 
na tomto stanovišti velmi trpí (solí, suchem, zhutněním 
kořenového systému), což je patrné na první pohled. Na 
jednom byly dlouhé suché větve napadené dřevokaznou 
houbou a na druhém dřevokazná houba na bázi kmene, 
kvůli které může strom spadnout celý. To vše nad velmi 
frekventovanou silnicí a chodníkem. S paní starostkou 
jsme se naštěstí rychle domluvili, stromy jsme zreduko-
vali a na nějaký čas stabilizovali.
To byly jen dva konkrétní příklady, které však charak-
terizují stav zeleně v obci a její péči o ně. Obec nemá 
vypracovaný plán péče o vzrostlé stromy a o zeleň 
celkově. Nepočítá s tím tedy ani v rozpočtu. Stabilizování 
stromů u památníku byla nárazová akce, kterou si 
vyžádala naléhavost situace, stejně jako ošetření stromů 
u fotbalového hřiště nebo poražení rozlomeného topolu. 
Nejedná se však o řešení koncepční. V obci se nachází 
spousta vzrostlých stromů, a pokud je zde chceme 
zachovat a chceme se pod nimi v klidu procházet, 
musíme o ně pečovat a pravidelně je ošetřovat. Rád bych 
v následujících letech vypracoval dlouhodobý plán péče, 
kde bude zahrnuto ošetření a výsadba stromů a náklady 
s tím spojené.

Tomáši, ve svém medailonku píšeš, že bys z pozice 
zastupitele chtěl podporovat místní živnostníky. Jak 
konkrétně?

Podpora malých podnikatelů a živnostníků 
je tak trochu nevděčná činnost, která je ale pro obec 
a pro život obyvatel velmi přínosná. Zlepšuje kvalitu 
života tím, že občané nemusí každý den za službami 
dojíždět několik kilometrů. Zároveň zlepšuje propojení 
a seznamování místních lidí, čímž podporuje rozšiřování 
mezilidských vztahů v rámci obce. Lidé se budou vždy 
více střetávat tam, kde se něco děje, než na místech, kde 
je nemá co spojit.

Navrhuji při plánování výstavby: 
– myslet na to, že určité procento ploch vždy musí být 
určeno podnikatelům a službám. 
– Nezapomínat, že každá služba či obchod potřebují 
parkovací místa, aby zákazníci a dodavatelé měli poho-
dlný přístup. 
– Pomáhat místním podnikatelům s jejich zviditelněním. 
To neznamená jen publikovat jednoduchý seznam, ale 
zaměřit se na jejich aktivní představování ve zpravodaji, 
na internetu. Nebo například formou zprostředkování 
konkrétních poptávek občanů prostřednictvím portálu 
obce. Toto řešení by se dalo rozšířit na přilehlé obce 
a udělat tak miniregionální podnikatelský hub.
– A také všechna veřejná výběrová řízení obce vždy 
aktivně publikovat na webu nebo přímo posílat podnika-
telům, aby měli možnost se těchto řízení zúčastnit.
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Alice, o Tobě je známo, že nesouhlasíš s výstavbou 
školky na Parádnici. Můžeš vysvětlit proč?

Jako matka dvou dětí jsem si vědoma 
potřeby výstavby MŠ v naší obci. Proto 
podporuji myšlenku SOUSEDSTVÍ jednat s  místními 
vlastníky o odkoupení vhodnějšího pozemku, který by 
lépe splňoval podmínky pro výstavbu MŠ a případně by 
umožnil výstavbu školky i školy vedle sebe.
Mám za to, že pro realizaci jakékoli stavby je nutné 
zvážit širší územní vztahy a dopady záměru na danou 
lokalitu. Nesouhlasím s výstavbou jakékoli stavby na 
Parádnici, nikoli jen budovy určené pro MŠ, ani s tím, že 
byla v novém územním plánu obce Statenice vymezena 
příslušná část obecního pozemku vedle teras Parádnice 
jako zastavitelná plocha Z01.
Tato plocha leží ve svahu nad nivou Únětického potoka, 
přímo na okraji záplavového území a v území ohroženém 
splachy z výše položených pozemků. V současnosti je 
trvalým travním porostem, který může přirozeně zadržet 
vodu v krajině a tím zmenšit nejen následky dnes tak 
aktuálního problému sucha, ale též maxima povodňových 
průtoků i rozsah zaplavených oblastí.
Realizace jakékoli stavby ovlivní stávající významnou 
retenční a akumulační funkci tohoto území. O „nutnosti 
udržování průtočného profilu historického průhledu 
Parádnice z důvodu eliminace nebezpečí z hlediska 
ohrožení splachy“  se hovoří mj. i v Povodňovém plánu 
obce Statenice.
Odhlédnu-li od faktu, že není dořešena dopravní obsluž-
nost budoucí MŠ, je pro mne alarmující umístění mateř-
ské školky v rozlivném území Únětického potoka.

Honzo, v uplynulých týdnech ses seznamoval s novým 
územním plánem obce. Jaká pozitiva může místním 
občanům přinést?

Jako pozitivum vnímám samotný fakt, že 
územní plán máme. Jde o dokument plný kompromisů, 
které vychází z překotného vývoje posledních dvou 
dekád. Územní plán je nutný pro kvalitní koordinaci 
rozvoje či získání dotací z  EU. Naše obec je v očekávání 
velkých změn, které budou způsobeny rozsáhlou 
výstavbou v lokalitách Boušovský a Jabloňový sad. Z toho 
pohledu je v ÚP tato výstavba podmíněna vyřešením pro-
blematiky zásobování pitnou vodou, čištění odpadních 
vod a retence srážkových vod pro využití těchto lokalit.
 
Nově je v územním plánu umístěna plocha pro MŠ i ZŠ. 
Obec disponuje pouze velice malým množstvím vlastních 
pozemků. Mateřská školka je plánována v prostoru vedle 
teras na Parádnici. Na MŠ je již zpracován i projekt, který 
se potýká jak s omezenou plochou a tedy kapacitou (40 
žáků), tak s ne úplně ideální dopravní obsluhou. Projekt 
je vzhledem ke zmíněné kapacitě i poměrně drahý (cca 
25 mil. Kč.) O těchto konkrétních aspektech projektu 
bude nutné v dalších přípravných fázích ještě podrobně 
jednat, ale samotný fakt, že prostor pro MŠ nebo nějaký 
další objekt z chybějící veřejné infrastruktury (např. dům 
pro seniory) v ÚP je, hodnotím velice kladně. V případě 
přetrvávajících pochybností o umístění na Parádnici je 
možné alternativní umístění dále hledat. Nicméně musím 
pochválit navržené místo v centru obce zejména dík 
návaznosti na park, který je krásným místem pro dětské 
výlety a hry.

Základní škola je umístěna v areálu Jabloňový sad 
a nachází se na pozemcích, které jsou nyní ve vlastnictví 
soukromého investora. V územním plánu je uvedeno, že 
lze uplatnit předkupní právo obce dle stavebního zákona. 
Zda a kdy se tak stane, bude záležet na budoucím vyjed-
návání s developerem. V ploše občanské vybavenosti 
(OV), v které je ZŠ navržena, je možné umístit jak objekt 
pro vzdělání, tak např. pro obecní správu. Využití tak 
zůstává veřejné. 

Rád bych zmínil využití areálu zámku. Území je defino-
váno několika regulativy – podíl nezpevněných ploch 
min. 40%, plocha zástavby novými bytovými domy 
a novými rodinnými domy bude činit maximálně 25 %, 
výška obytné zástavby je povolena do max. 3 nadzemních 
podlaží nebo 10 m výšky. Dále je počítáno s velice důle-
žitou podmínkou, kterou je odsouhlasení územní studie 
pro dané území. To dává zastupitelstvu možnost aktivně 
zasahovat do zadání a prosadit zájmy místních občanů 
např. na veřejně prospěšné využití vybraných prostor 
zámku. Areál musí dle ÚP zůstat dále přístupný pěší 
trasou ve směru od jihu k severu a druhou pěší trasou, 
která je současně navržena jako turistická značená trasa, 
ve směru od západu k východu. Areál zámku má velký 
potenciál, jde však o soukromý majetek a bude záležet 
na budoucím vyjednávání, jaké využití se zastupitelům 
podaří pro občany získat. To považuji za velice důležité. 

Chcete se také na něco zeptat?
Pište nám na: sousedstvi.info@gmail.com
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NAŠi PODPOROVATELÉ A PODPOROVATELKY

Doc. Mgr. Akad. Arch. Roman Brychta
architekt a pedagog na Vysoké škole 
umělecko-průmyslové
Záleží mi na sdíleném/společném životě všech generací 
v naší obci.
MgA. Zuzana Brychtová Horecká
grafička, knihovnice v Knihovně J. M. Hovorky – Obývák 
vesnice
Přeji si, aby v našem zastupitelstvu byla vidět práce, 
spolupráce a tvůrčí diskuse, ne egoismus, nactiutrhání 
a destrukce. Proto podporuji SOUSEDSTVÍ. Především tím, 
že pro něj vytvářím grafický design, tiskoviny a propagační 
materiály. 
Mgr. Barbora Černohorská
fundraiserka v neziskové organizaci APERIO – Společnost 
pro zdravé rodičovství a knihovnice v Knihovně 
J. M. Hovorky – Obývák vesnice
SOUSEDSTVÍ pro mě znamená soudržnost, vzájemný 
respekt, starost a péči o společné místo k životu a transpa-
rentní zacházení s finančními prostředky obce. Mám důvěru 
k osobnostem, které za ním stojí. Přeji si, aby naše vesnice 
byla šťastným místem ke spokojenému životu.
MgA. Štěpán Černohorský, Ph.D.
40 let, fotograf, manažer v oblasti digitální archivace 
a zpřístupnění kulturního dědictví
S lidmi ze SOUSEDSTVÍ se shoduji v pohledu na to, co a jak 
je třeba v naší obci řešit. Jsem rád, že se dala dohromady 
otevřená skupina lidí. Mají rozhled, řadu zkušeností a zna-
lostí z různých oborů a chtějí nabídnout své schopnosti ve 
prospěch obce. A především mají chuť mluvit s ostatními 
a hledat dobrá řešení pro nás všechny, co tu spolu žijeme.
Alena Heverová
35 let, manažerka destinace cestovního ruchu
SOUSEDSTVÍ pro mě znamená nadšení a odvahu hledat 
cestu k lepším zítřkům. K lepší budoucnosti místa, ve 
kterém společně žijeme a na kterém nám záleží.
Josef a Ludmila Míčkovi
provozovatel internetového antikvariátu, sponzor 
adventního zpívání statenického sousedského sboru / 
účetní, organizátorka adventního zpívání Statenického 
sousedského sboru
Podporujeme SOUSEDSTVÍ, protože se nám líbí otevřený 
přístup lidí v tomto uskupení, který není naivní. Líbí se nám 
jejich ochota podporovat věci dobré, které tu do této doby 
vznikly, a snaha hledat u věcí problematických taková 
řešení, která budou prospěšná pro obec a její obyvatele. Jak 
podporujeme? Například tím, že o SOUSEDSTVÍ mluvíme 
s lidmi ve svém okolí a zapojujeme se do aktivit, které 
sousedské vztahy podporují.
Mgr. Martin a Mgr. Kateřina Molčíkovi
ředitel ZŠ / dramaturgyně a divadelní a hudební lektorka, 
spoluorganizátorka adventního zpívání Statenického 
sousedského sboru 
SOUSEDSTVÍ podporujeme, protože věříme, že tato inicia-
tiva přinese dlouhodobou a smysluplnou vizi a nastartuje 
pozitivní změny v naší obci.
JUDr. Petr Novotný
advokát na Praze 6
SOUSEDSTVÍ podporuji ze zájmu o vytvoření přátelského 
a příjemného místa k životu, našeho domova. Oceňuji 
vysoké nadšení členů SOUSEDSTVÍ, profesionalitu a odvahu 
vzdát se části svého cenného osobního času v zájmu celku. 
Domnívám se, že v obci je velké množství věcí, které se dají 
zlepšovat, a cestou k tomu je zapojení jeho obyvatel a zájem 
  

o zdejší dění. SOUSEDSTVÍ je pro mě zárukou aktivace 
skrytého potenciálu místních obyvatel.
Ing. Jan Petera
43 let, projektant ICT se zaměřením na Wi-Fi 
a bezpečnost
SOUSEDSTVÍ podporuji, protože jeho členové jsou nabití 
pozitivní energií a chutí do práce.
Mgr. Dagmar Plotěná
antropoložka, na rodičovské dovolené, autorka 
kroužku Statenické zpívánky, fotografka mimo jiné pro 
Obývák vesnice a Zpravodaj Statenic a Černého Vola. 
SOUSEDSTVÍ podporuji (především svými fotkami), protože 
sdílím stejný pohled na budoucí rozvoj naší obce, záleží mi 
na stavu statenického zámku a chci, aby Statenice a Černý 
Vůl byly živé místo, kde není nouze o kulturní události. Lidé, 
kteří za toto sdružení kandidují, mají mou důvěru. A věřím, 
že jejich koncepční a pracovitý přístup přinese pozitivní 
změny do našich životů.
Ing. Cyril  a Marie Poukarovi
podnikatel CEO DTS-Praha / asistentka ortodoncie
SOUSEDSTVÍ jsme se rozhodli podpořit, protože toto sdru-
žení vnímáme jako skupinu poctivých a cilevědomých lidí, 
kterým rozhodně nechybí vize a kteří jsou ochotni obětovat 
čas a energii správě naší obce.
Michaela Schroglová
28 let, marketingová poradkyně, na rodičovské dovolené
Podporuji SOUSEDSTVÍ, protože chci moderní a zdravější 
místo pro život.
Barbora a Tomáš Škopkovi
kavárnice a podnikatel CEO Energy Group a. s.
Jsme moc rádi, že se v našem sousedství našli úžasní lidé, 
kteří dávají svůj čas a energii do našich společných snů 
a cílů!
Pavlína Talacko
asistentka ředitele bankovní pobočky, součást týmu 
Obýváku vesnice
SOUSEDSTVÍ vyjadřuje hodnotu, která je důležitá pro 
soužití v naší obci, proto jej podporuji.
Ing. Tomáš a Mgr. Eva Votavovi
překladatel / učitelka na 1. stupni ZŠ
Podporujeme SOUSEDSTVÍ, protože sledujeme práci 
kandidátů při přípravě kampaně a vidíme, že jsou to lidé 
pracovití, umějí se domluvit a hledat řešení, které je dobré 
pro co nejvíc lidí. Statenice v nich mají naději rozvíjet se ku 
prospěchu nás všech.
Bc. Pavla Witzel
soudní tlumočnice pro NJ, správkyně Facebook skupiny 
Stateničtí rodiče s cílem podpořit komunikaci občanů 
naší obce, organizátorka akce Ukliďme Česko
Doufám, že jednoho dne zde díky školce a škole vznikne 
sociální propojení rodičů a příštích generací, a tím i živé 
jádro Statenic a Černého Vola.
Marie Zichová
produkční
Oslovilo mě nadšení mých sousedů, lidí, kteří mají podobné 
představy a vize jako já. K tomu je potřeba tým, se kterým 
je budou realizovat. Je mi ctí být členem tohoto týmu a vést 
předvolební kampaň.

Dále děkujeme za podporu Lýdii Čechové, Ivaně Požárové, 
Veronice Trachtové, Danu Talackovi, Ivaně Sýkorové, 
Janu Jedličkovi, Martinu Topinkovi, Markétě Peterové, 
Elišce Frkové, Věře Novákové, Tukymu a dalším.
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TOHLE NENÍ PARTA CHIRURGŮ

Budete se možná divit, ale tady nevzniká nic nového, nic  
co by tu už nebylo dřív. Nekoná se žádné neočekávané 
zjevení, nezrodilo se žádné náhodné uskupení. Stalo se něco 
jiného. To původní v obci Statenice a Černý Vůl i to původní 
v nás lidech se spojilo. A tím původním je VZÁCNOST – 
vzácnost místa, člověka a pospolitosti. 

Do letošních voleb vstupuje spolu se šesti dalšími skupi-
nami také SOUSEDSTVÍ. Nejde jen o skupinu nezávislých 
kandidátů. V SOUSEDSTVÍ se naplňuje podstata toho 
slova – princip soužití. Jádro SOUSEDSTVÍ tvoří ti, kteří 
jsou ochotní jít s kůží na trh (někteří z nich ne poprvé). 
Mnohé znáte z kulturních akcí, které pořádali, nebo jichž 
se účastnili jako vedoucí tvůrčích dílen, znáte je z veřejných 
zasedání, kde se zasazovali o to, co nám v obci dlouhodobě 
chybí. Znáte je jako vytrvalce, kteří jdou po smyslu věcí, 
ctí otevřenou komunikaci a dialog a neúnavně usilují o to, 
čemu věří. Za nimi stojí celý houf sympatizantů a „kibiců“, 
kteří čtou, shánějí informace a podklady, zpracovávají 
rešerše, rozdělili si práci a snaží se přijít na kloub současné 
nepřehledné situaci. Mezi nimi jsou mnozí, kteří dlouhá léta 
sledují a posouvají život v naší obci bez ohledu na to, jestli 
budou oslavováni. 

Nemají v plánu udělat chirurgický zákrok, nepřistupují 
k současné situaci jako k něčemu, co je potřeba vyjmout 
a nahradit něčím novým. Všichni ctí tradici a úsilí lidí, kteří 
kráčeli před nimi. Sami se o obnovení tradic původních nebo 
o vznik tradic nových pokoušejí již od roku 2010.

Naše obec má svou historii, přítomnost a budoucnost. Naši 
obec tvoříme my, kdo zde žijeme nyní, naši předkové a naši 
potomci. A to všechno je propojené jako vlákna lana. 

Kateřina Molčíková
září 2018
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KRATOCHVILNÁ TEČKA

Č Š P F X S V O B O D A M A

E T S I L N Í N O T N A A L

P Ě V B E O J A N E V F R I

E P O E Í P V A L S O R I M

L Á B D C E E A A U V A E O

A N O Ř K N D N A O T N J R

I E D I A G E Á H L S T O B

V K O CH A Ž V Z A A U I S O

Á P V M Ů O E I M K G Š E D

C E Á R Š N G K Š I U E F N

L T S R H O V O R K A K N K

A R Y R E T T I G O V Á É H

V T Í Ř I J R Í M O V A L S

O R E N A T A K U M O P E N

Najděte jména a příjmení slavných rodaček, rodáků a známých osob-
ností spojených s obcemi Černý Vůl a Statenice: Antonín, Bedřich, 
Dobromila, František, Jan, Jiří, Josef, Magdalena, Marie, Petr, Renata, 
Růžena, Slavomír, Václav, FX, Miroslav, Nepomuk, August, Čepela, 
Hovorka, Kalous, Piepenhagen, Svoboda, Svobodová, Šmaha, Rettigová, 
Volf, Štěpánek, Tyršová

1) Jméno oblíbené statenické hospody

2) Nejbližší zřícenina

3) Jméno dívky zamordované v lese

4) Část Prahy, přes kterou v srpnu nebylo možné 

projíždět

5) Ráj – jinak

6) Jaký je Vůl?

7) Pivo, které točili ve Statence před Plzní

8) Komu patří fotbalové hřiště?

9) Čas – jinak

10) Zvratná částice

Tajenku čtěte po směru písmene S (shora dolů)

BÁSEŇ I.

Smích je slyšet v podzámčí
a já se taky nemračím. 

Do potoka vlezl pes, 
kdekdo spěchá na náves.

Není kdo jak v plotě kůl 
spojily se Statenice-Černý Vůl.

BÁSEŇ II.

Už donesly sesli na náměstí,
už házejí kostkou, mají štěstí.

Kdo uvařil kávu, to se neví, 
leč tu pijí  spolu – dvě Evy. 

Jedna z Vola 
druhá od Kašny, 
bez té cesty mezi domy 
by se nenašly.
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Tajenka osmisměrka:
 VÍCE V KNIZE ING KINSKÉHO
Tajenka křížovka:
 SOUSEDE NEZLOB SE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



REKLAMA

Tu
to

 s
tr

án
ku

 p
ři

pr
av

ily
 K

at
eř

in
a 

a 
Ba

rb
or

a 
M

ol
čí

ko
vy



Také si myslíte, 
že přijmout odpovědnost je lepší než zlobit se a nadávat?

5 a 6. října 2018 hoďte 

SOUSEDSTVÍ – první statenická a černovolská sousedská revue, vydává SOUSEDSTVÍ – sdružení nezávislých kandidátů 
pro volby do zastupitelstva obce Statenice 2018, náklad 800 ks, tisk: tiskdo1000, redakce: SOUSEDSTVÍ, grafický design: 
Zuzana Brychtová Horecká, foto: Dagmar Plotěná, není-li uvedeno jinak, textové korektury: Alice Bláhová, Barbora 
Černohorská, Zuzana Hanáčková, kontakt: sousedstvi.info@gmail.com, www.sousedstvi.info

SOUSEDE, NEZLOB SE!


